Protokoll Styrelsemöte
Axevalla travförening 17 feb 2014
(Närvarande:Inge Dickens,Gunnar Johanzon,Karin Hedström,Mats Kjellen,Linda
Furåker,Ireen Lycken,Hans Walker,Mats Kjellen,Lenita Andersson,Lennart Svensson,

§ 1 Mötets öppnande
-Inge hälsade alla välkomna o öppnade mötet
§ 2 Godkännande av dagordning
-Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötes protokoll

-Föregående mötes protokoll föredrogs o godkändes
§4

Val av protokollsjusterare att jämte ordförande
justera dagens protokoll

-Linda Furåker valdes.
§5

Rapporter o Skrivelser

-Mats o Lenita rapporterade angående regler för
hästägarpokalen.Diskussioner förs med travsällskapet
hur upplägget kan vara.Förslag till årsmötet hoppas vara
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klart till nästa styrelsemöte.
-Inge rapporterade angående resa till Copenhagen cup
10-11maj i samarbete med Åby,Halmstad.
Resa samt övernattning dubbelrum inkl frukost(Scandic
Hotell) pris 1200 kr.
Mötet beslöt att om anmälan kan göras till Åby(Gunnar
kollar med Bosse på Åby) så går vi ut med ett
erbjudande till ATF:s medlemmar.
-Karin rapporterade från bankommittemöte;
Förslag på ytterligare en rakbana har behandlats och
kostnadsberäkning kommer att tas fram från
travsällskapet.
Information angående banans status finns nu på
Axevallas hemsida.
-Gunnar rapporterade om skrivelse som inkommit från
före detta ledamoten Tommy Gustafsson.
Tommy har begärt ersättning från ATF för reskostnader
till travsällskapets styrelsemöten samt ATF:s
styrelsemöten under perioden juni 2006-okt 2012 på
sammanlagt 10822 kr.
Styrelsens beslut blev att tillsvidare avslå denna begäran
då bakgrundsfakta saknas samt verksamhets o
revisionsberättelse för dessa år är lagda till handlingarna
som godkända o avslutade.
Kostnaderna borde ha reglerats under resp
verksamhetsår.
Ordf Inge Dickens fick i uppdrag att ta kontakt med
Tommy angående ersättningskravet.
-Inge rapporterade om att travsällskapet vill höja
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anläggningsavgiften från 2200 till 2400 kr för år 2014
-Travsällskapet vill även ha in besparingsförslag från
ATF,
t.ex om det går att släcka belysningen på unghästbanan
lö,sö kväll.

§6

Inför Årsmötet

-Gunnar föredrog förslag till dagordning samt
verksamhetsberättelse och resultaträkning.
Mötet godkände handlingarna som kommer att
undertecknas vid nästa styrelsemöte efter revisorernas
genomgång.
§7 Övriga frågor
-Nästa möte Ti 18 mars 18:00 Amatörlokalen
Avslutning
-Inge tackade de närvarande för visat intresse och
avslutade mötet

§8

…………………………
........................................
Inge Dickens ordf

Linda Furåker

Protokollförare
……………………………
Sekr Hans Walker
3

4

